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FARMAKOKINETIKA ÚKBH FARMAKOKINETIKA ÚKBH

Datum odběru:

Zařízení (oddělení):

Čas odběru:

Diagnóza:

Lékař:

Datum odběru:

Zařízení (oddělení):

Čas odběru:

Diagnóza:

Lékař:

Identifikace pacienta:

Příjmení a jméno:

Plátce ZP:

Identifikace pacienta:

Příjmení a jméno:

Plátce ZP:

ANTIBIOTIKA ANTIBIOTIKA

IMUNOSUPRESIVA IMUNOSUPRESIVA

(označ) (označ)

(označ) (označ)

� (450, 451)Gentamicin � �(456, 457) (462, 463)Amikacin Vankomycin � (450, 451)Gentamicin � �(456, 457) (462, 463)Amikacin Vankomycin

� Kyselina mykofenolová ( 125) � Kyselina mykofenolová ( 125)

Odběr krve:

Podání léku:

Odběr krve:

Dávkovací schéma:

Výška (cm) / hmotnost (kg):

Odběr krve na stanovení hladiny aminoglykosidových ATB (gentamicin, amikacin) a vankomycinu:
bezprostředně před následující dávkou, kdykoliv během kontinuální infuze

Poznámka:

I.
1/2 h po skončení infuze
1 h po i.m. aplikaci

Žádanka je určena jen pro farmakokinetické hodnocení; je nutné vyplnit všechny údaje týkající se podání léku,
výšku a hmotnost pacienta. Hodnoty glomerulární filtrace si vyhledá laboratoř.
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II.

Odběr krve:

Léková kombinace:
(označ)

Odběr krve:

Léková kombinace:
(označ)

I.

II.

(před podáním)

množství:
způsob aplikace: i.v.
(označ) i.m.

doba aplikace:

(po podání)

množství:
dávkovací interval:

začátek podávání
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I.

II.

III.

před podáním (12 h po večerní dávce)

1/2 h po podání

2 h po podání

�

�

tacrolimus, sirolimus, jen kys. mykofenolová
cyklosporin A
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� �

Poznámka:
Provádí se výpočet plochy pod křivkou (AUC) kyseliny mykofenolové, který se liší dle lékové kombinace - nutné
označit.

= K EDTA� 3
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